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7

T E S T I M O N I  D ’ U N A  A M I S TAT,  
D ’ U N A  LI T E R AT U R A  I  D ’ U N  PA Í S

Crònica d’una edició

La publicació de la correspondència entre Miquel Martí i Pol 
i Joan Oliver és la culminació d’una suma d’esforços que van 
iniciar l’any 1986 Toni Turull i el mateix Martí i Pol però que 
mai van arribar a traduir-se, com ara, en l’edició definitiva 
d’aquest epistolari. El pas dels anys i el creixent valor que han 
adquirit els testimonis escrits en cartes, memòries o dietaris 
fan que el material que s’ha aplegat en aquest llibre tingui 
una significació especial en el context actual de la literatura i 
la cultura catalanes. La correspondència entre els dos escrip-
tors, en primer lloc, ajuda a comprendre i a conèixer millor la 
relació personal que van mantenir, des de 1961, Miquel Mar-
tí i Pol i Joan Oliver i, en segon lloc, aporta dades, opinions, 
reflexions —en el decurs de la seva creixent amistat— sobre 
qüestions relatives a la literatura en general, al sistema literari 
català en particular, i també sobre la realitat social, política, 
editorial i cultural d’un període històric que abasta des dels 
darrers catorze anys del règim franquista fins a l’anomenada 
Transició i l’inici d’una suposada democràcia.

Els primers treballs per fer realitat aquest volum amb la 
correspondència entre Martí i Pol i Oliver van començar a 
gestar-se, de manera indirecta, quan Ignasi Pujades, biògraf 
del poeta de Roda de Ter, va enviar una carta datada el 4 de 
novembre de 1986 a tots els amics i coneguts de Martí i Pol 
amb qui el poeta havia mantingut relació escrita:
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Des de fa mesos estic escrivint la biografia de Miquel Martí 
i Pol. Ara estic recollint la correspondència com un capítol 
important de la mateixa.1 Ell m’ha deixat totes les cartes 
que havia rebut, i ha conservat, i té arxivades. […] Tu, en 
un moment o altre de la teva vida vas escriure a en Miquel. 
[…] Ara t’escric per a demanar-te si em podries enviar una 
fotocòpia de cada una de les que ell et va enviar.2

El 4 d’agost de 1986, i després que Turull consultés al seu 
amic Martí i Pol si estava d’acord que enviés les seves cartes 
a Pujades, aquest darrer va tornar a escriure-li per parlar-li 
de les 700 cartes que ja havia aplegat i en les quals, deia Pu-
jades, hi havia un «material interessantíssim» que permetria 
«descobrir de manera molt extraordinària l’entorn humà del 
fet literari, cosa que no ha sigut massa tractada a casa nos-
tra».

Endreçar les cartes que Turull conservava de Miquel Mar-
tí i Pol —amb qui van mantenir des de setembre de 1976 
una intensa relació d’amistat que va culminar en la visita del 
poeta, el 1987, com a professor visitant, a la Universitat de 
Bristol on Turull treballava— segurament va provocar en ell 
l’interès per recuperar l’epistolari del seu oncle, Joan Oliver, 
sobre el qual ja havia publicat, el 1984, Pere Quart, poeta del 
nostre temps3 i de qui volia escriure una biografia. El 5 d’oc-
tubre de 1986, per una carta de Martí i Pol a Turull ja es 
pot documentar l’inici d'una recerca que acabaria abastant 
no només la recuperació de l’epistolari d’Oliver sinó de la 
correspondència creuada entre els dos escriptors:

1. Es refereix a: Ignasi Pujades (1999). Miquel Martí i Pol. L’arrel i l ’escor-
ça. Barcelona: Proa.

2. Totes les cartes entre Antoni Turull i Miquel Martí i Pol que s’esmen-
ten es conserven al fons personal Miquel Martí i Pol de la Fundació MMP.

3. Antoni Turull (1984). Pere Quart, poeta del nostre temps. Barcelona: Edi-
cions 62 (Llibres a l’Abast, 197).
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Ja tinc fotocopiades les cartes del teu oncle (38 em sembla 
que n’hi ha) i aquesta setmana te les enviaré. Fes-me saber 
que les has rebut, si et plau. Jo ja he rebut les fotocòpies de 
les meves a tu, i les enviaré a en Pujades.

Pocs dies després, Pujades ja havia rebut les cartes d’Oliver a 
Martí i Pol que aquest darrer li havia fotocopiat, i li avançava 
que quan viatgés de Bristol a Barcelona intentaria trobar, a ca-
sa de la filla d’Oliver, la resta de la correspondència:

Moltíssimes gràcies per les cartes d’en Joan. T’estimava de 
debò. De vegades em petava de riure aquí tot sol, tot lle-
gint-les per les coses tan divertides que et deia i contava. Em 
seran utilíssimes si al capdavall escric la seva biografia. Quan 
vagi a Barcelona —l’11 de desembre, que hi vaig aleshores— 
intentaré fer passos per trobar les teves a ell, amb la Sileta, la 
seva filla, i enviar-te’n còpies, però no és una excusa que els 
seus papers estan tan desordenats que trobar una cosa així 
pot ser tasca difícil.4

Des d’aquell moment, en moltes de les cartes que es van 
creuar Turull i Martí i Pol per preparar la visita d’aquest dar-
rer a Bristol el mes de març de 1987 hi havia referències més 
o menys extenses al treball de recerca, compilació i revisió de 
la correspondència entre Oliver i Martí i Pol. Així, s’ha pogut 
documentar que a mitjan mes de gener de 1987 Toni Turull 
ja havia enviat cap a Roda les fotocòpies de les cartes que 
Martí i Pol havia escrit a Oliver i que el professor de litera-
tura catalana i hispanoamericana a la Universitat de Bristol 
havia aconseguit amb l’ajuda de Sílvia —Sileta— Oliver. Es-
crivia Turull el 17 de gener de 1987:

Jo tornaré, segurament, a finals de març a treballar amb els 
seus papers [d’Oliver]. Ja em diràs què penses tu de la vostra 
correspondència i si et sembla publicable…

4. Carta de Toni Turull a Miquel Martí i Pol del 20 d’octubre de 1986.
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Petició a la qual Martí i Pol va respondre el dia 26 del mateix 
mes de gener:

Vaig rebre les cartes que havia escrit al teu oncle. No me les 
he pogut mirar amb calma, però em sembla, pel gruix, que si 
no hi són totes poc se’n deu faltar. Quan les vagis ordenant, 
junt amb les que em va escriure ell, segur que veuràs si n’hi 
falten o no. Sobre això de publicar-les, a mi la idea no em 
desagrada, però en voldria parlar amb tu. Ho farem, si vols, 
a Bristol o quan vinguis pel març.

Durant els quatre mesos següents, tant les cartes com el ma-
terial que s’ha pogut localitzar demostren que Turull i Martí i 
Pol van estar treballant en la confecció de l’edició de la corres-
pondència, i s’han conservat fotocòpies de les cartes sobre les 
quals Turull feia preguntes a Martí i Pol —el títol d’una pu-
blicació que calia completar, el cognom d’un amic esmentat 
en alguna carta, l’aclariment sobre un premi o un homenat-
ge, etc.—, i en les quals Martí i Pol també intervenia —per 
mostrar la necessitat de posar alguna nota aclaridora d’un 
passatge, per respondre les preguntes de Turull, per indicar 
el nom de la persona adequada per obtenir una informació 
desconeguda per als dos, etc. La majoria d’aquestes notes 
s’han conservat i ampliat en aquesta edició i demostren fins  
a quin punt es va avançar en la confecció de l’edició de l’epis-
tolari per a la seva publicació.

El cert, però, és que malgrat la feina iniciada per Turull i con-
tinuada amb l’ajuda del poeta rodenc, els primers mesos de 
1987 el projecte d’edició va quedar aturat. Martí i Pol, des-
prés de tornar de la Universitat de Bristol —on va llegir la 
seva coneguda conferència Algunes consideracions sobre expe-
riència i poesia—,5 va prendre la decisió de no publicar aquella 
correspondència, tot i que en la carpeta on es van conservar 

5. Publicada posteriorment dins de Miquel Martí i Pol (2000). Què és 
poesia? Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 136), p. 63-91.
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les notes esmentades ja s’havia arribat a calendaritzar la pu-
blicació: «Turull portaria l’original a punt el setembre del 87 
perquè pogués sortir febrer/març 88». En rellegir les cartes és 
molt probable que Martí i Pol s’adonés que, especialment en 
les escrites a partir dels anys vuitanta per part de Joan Oliver, 
s’hi feia referència de manera molt directa a escriptors, ar-
tistes, editors i persones vinculades a la cultura catalana que 
encara eren vius i que podrien sentir-se ofesos per com s’hi 
referien en unes converses escrites originàriament en un con-
text d’intimitat. El 14 de maig del mateix 1987, Martí i Pol 
va escriure una llarga carta a Turull per explicar-li la seva de-
cisió i per demanar-li disculpes pel temps que havia dedicat a 
compilar la correspondència:

[…] tinc por; més ben dit, coneixent com conec el meu país, 
no vull carregar-me a hores d’ara amb la responsabilitat de 
publicar un llibre que farà sortir butllofes a la pell de qui sap 
la gent, des de poetes a financers, passant per crítics, editors, 
polítics, pintors, etc. […]

El cert, però, és que la correspondència no es va destruir i es 
va conservar als arxius personals dels dos escriptors que, fi-
nalment, han estat donats i són custodiats actualment per la 
Fundació Miquel Martí i Pol i l’Arxiu Històric de Sabadell, 
on es va dipositar el fons personal de Joan Oliver.6 Una terce-
ra còpia incompleta de les cartes, en aquest cas fotocopiades, 
també va ser conservada per Francesc Vallverdú, amb qui Tu-
rull va tenir uns primers contactes per tal de mostrar-li part 
del material que es pretenia publicar. Pocs mesos abans de la 
seva mort, i després de l’èxit del Col·loqui Internacional Mi-
quel Martí i Pol celebrat el 2013 a Barcelona, Vic i Roda de 
Ter, Vallverdú va fer donació a Ramon Besora, president de 
l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol, d’una carpeta 
amb tot el material fotocopiat i compilat per Turull fins al 

6. Amb la signatura AP 165/3.
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maig de 1987, la qual també va ser donada per a la seva con-
servació i estudi a la Fundació Miquel Martí i Pol de Roda de 
Ter.

Martí i Pol no va destruir les cartes creuades amb Joan Oli-
ver i tant a Vallverdú com al mateix Turull els va reconèixer 
el possible valor futur que tindrien aquells documents. Deia 
Martí i Pol a Vallverdú que «passats els anys, segurament [les 
cartes] faran servei; ara no en farien cap»,7 i de manera encara 
més explícita manifestava a Turull:

La correspondència entre en Joan i jo té un to molt íntim, 
massa íntim per ser publicada en vida d’algun de nosaltres 
dos, i sobretot en vida de molta de la gent de qui s’hi par-
la. Com a document històric, literari, sociològic pot tenir, i 
segurament tindrà, molt valor d’aquí uns quants anys […]8

Aquestes paraules i el convenciment que la correspondència 
entre Miquel Martí i Pol i Joan Oliver aporta, trenta anys 
més tard, dades, informacions i reflexions útils i necessà-
ries per al coneixement i l’estudi de la literatura i la cultura 
catalanes, són el que ha motivat la represa dels treballs que 
culminen en aquesta edició. Per això, amb el màxim rigor 
documental i editorial possibles s’ha optat per l’edició de la 
correspondència completa, amb la inclusió de totes les cartes 
conservades entre els dos escriptors, tant les que Turull ja va 
aplegar entre final de 1986 i principi de 1987 com les que 
es donaven per perdudes en la compilació inicial i que s’han 
pogut localitzar al Fons Miquel Martí i Pol de la Biblioteca 
Bac de Roda de Roda de Ter i al Fons Joan Oliver de l’Arxiu 
Històric de Sabadell.

7. Carta de Miquel Martí i Pol a Francesc Vallverdú datada l’1 de juny 
de 1987.

8. Carta de Miquel Martí i Pol a Toni Turull escrita el dia 14 de maig de 
1987.
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[M a R t í  i  P o l  a  o l i v e R ]

Roda de Ter, 21 d’agost de 1972

Senyor Joan Oliver. Barcelona. 

Benvolgut amic,

En Jordi Sarrate,41 que em va pujar a veure a Andorra la set-
mana passada, em va explicar la vostra intervenció a l’acte 
d’inauguració de l’exposició de gravats i poemes de La fàbrica 
al temple romà de Vic. El que em va dir que havíeu dit de mi 
és tan afalagador, que trobo que us n’he de donar les gràcies. 
Ésser públicament elogiat per algú a qui hom admira pro-
fundament, és motiu d’alegria per partida doble.

Estic molt content i m’hauria agradat poder fer acte de pre-
sència a Vic aquell dia. Tal com estic, però, em va semblar 
més prudent no fer-ho. De fet camino amb penes i treballs, 
a penes em servo dret i encara amb l’ajut d’un bastó i del 
braç de la muller, i qualsevol escala, per curta que sigui, se’m 
converteix en un obstacle gairebé insalvable. I això no és 
pas tot. Com que aquest diantre de marfuga que arrossego 
afecta tot el cos, tinc dificultats per enraonar, per deglutir el 
menjar o el beure, per servir-me de les mans… per qualsevol 
cosa, en fi, que no sigui seure i no fer res. D’altra banda la 
presència de gent, que abans no m’afectava poc ni gens, ara 
em desgavella de mala manera; se m’accentuen les dificultats 
que us dic i, al capdavall, ofereixo un espectacle més aviat 
llastimós. I és això el que m’engavanya. La gent em trac-
ta amb una exquisida cordialitat. Sóc jo, per ara, qui no se 

41. L’artista, pintor i activista cultural Jordi Sarrate, osonenc de Centelles, 
va ser amic de Miquel Martí i Pol i al llarg dels anys va posar-lo en contacte i 
va fer-li d’enllaç amb tota una colla d’artistes i escriptors: Joan Oliver, Salvador 
Espriu, etc.
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sap acceptar en aquest nou paper i qui pensa que no tinc 
cap mena de dret a imposar als altres una imatge deforme i 
desagradable, potser perquè —menys mal!— conservo ple-
nament operants les facultats mentals, que diuen, i no em 
sé avenir amb aquesta desfeta. Què hi farem! Caldrà espe-
rar que la malaltia s’estabilitzi —diuen que ho fa— per tal 
d’anar-me adaptant al nou estat que, pel que sembla, no té 
pas intenció de modificar-se.

Així i tot treballo, a la fàbrica i a casa, i no estic pas desespe-
rat. Tot això que us he dit és una exposició objectiva dels fets; 
no una queixa.

En Sarrate em va dir que havíeu parlat de l’antologia que pre-
paro per a El Bardo i que us havíeu ofert a prologar-la. Quina 
alegria em doneu! He fet ja una primera tramesa de poemes 
a en Corredor Matheos, que farà la traducció al castellà.42 
Caldrà vigilar-la d’aprop, la traducció, però em sembla que 
pot resultar satisfactòria. Puc comptar amb vós per revisar-la? 
Us enviaré la tria de poemes tan bon punt la tingui enllestida 
i us faré arribar també les versions d’en Corredor. La idea de 
publicar l’antologia amb un pròleg vostre, és francament en-
grescadora. M’he d’esforçar a treballar perquè almenys pugui 

42. En una carta del 30 de juny de 1972, conservada al Fons Miquel Mar-
tí i Pol, José Corredor Matheos escrivia:

Estimat Miquel:
He tenido gran alegría al recibir tu carta. El publicar este libro me 
parece algo muy justo y natural. Sabes la admiración que siento por 
tu poesía, creo que es necesario que el público castellano la conozca. 
El Bardo quizá estaría un poco mejor. Tiene un público más amplio 
y adicto. La colección La Senda está muy bien editada —mejor que 
la otra— pero no tiene un público y es demasiado cara. […] Hablaré 
con Batlló: tengo buena amistad y he de publicar yo también en su 
colección.
[…]
En cuanto a mi haré el trabajo con gusto, con entusiasmo. No hay ni 
que hablar de que nadie me pague nada por ello. […] Es un trabajo 
que me gusta y, tratándose de ti, será una gran satisfacción.
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mantenir una presència activa, ara que físicament estic, si us 
plau per força, arraconat.

M’agradaria saber què us n’ha semblat del llibre que hem fet 
amb en Sarrate.43 Pel setembre, a l’Escorpí, sortirà un altre 
llibre meu: el que va quedar finalista al darrer Carles Riba.44 
A més a més, segueixo escrivint. O aquests goigs, o no cantar, 
que diuen al meu poble.

Gràcies altra vegada per tot el que feu per mi. Us ho estimo 
de cor.

Ben vostre,
Miquel Martí i Pol

P. S. No sé la vostra adreça actual. Per això us escric a l’edito-
rial. Perdoneu.

43. Es refereix a l’edició de La fàbrica, amb gravats de Jordi Sarrate i prò-
leg de Jordi Sarsanedas, que es va publicar el 1972 a Quaderns El Bordiol.

44. Miquel Martí i Pol (1973). Vint-i-set poemes en tres temps. Barcelona: 
Edicions 62 (Els Llibres de l’Escorpí, 11).
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[Ol iv er  a  Mart í  i  Pol]

B[arcelona], 14 d’octubre de 1972

Estimat Martí Pol,

Aquests darrers temps he tingut notícies vostres a través de 
l’amic Sarrate. El cert és que tardo gairebé dos mesos a con-
testar la vostra tan cordial i molt agraïda carta del 21 d’agost 
darrer. Deuen ser els anys, però cada dia em costa més d’es-
criure, fins i tot quan es tracta d’adreçar-me a un amic com 
vós, a un home com vós, a qui estimo cada dia més. Potser la 
dificultat prové precisament d’això. Cada cop més les parau-
les em semblen insuficients i, pitjor encara, falses. La virtut 
que sovint tenen les nostres idees i els nostres sentiments, 
s’esbrava o es mistifica en fer-se llenguatge concret i gramati-
cal. L’art, que és una de les grans exclusives de l’home, resulta 
també, en definitiva, una terrible servitud. Ens deshumanitza 
en posar en marxa les argúcies i els tripijocs, inevitables pa-
ràsits de la cultura (?). Em penso que m’enteneu. Amb tot, us 
vull dir, sense ni ombra d’afalac, que la vostra Fàbrica és un 
exemple colpidor i raríssim de limpidesa expressiva, de pro-
funda sinceritat literària. Ho veig així. Em sembla que sou un 
dels esperits més genuïns que conec, un esperit que ha après 
de vèncer moltes temptacions. Bé; preneu-vos-ho com us 
plagui.

Sí, provaré de prologar la vostra antologia; ara hi estic ben 
resolt perquè veig que la cosa us plau. Dubto, com sempre, 
dels resultats. Darrerament, com us acabo de dir, estic for-
ça espès. Però el cas m’atreu. Voldria escriure unes paraules 
que fossin un vot, res més —un home, un vot, eslògan de la 
democràcia!—, un vot dic, a favor de la genuïtat de l’escrip-
tor que intenta de ser consciència pròpia i dels qui la tenen 
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esmussada, ofegada, oscada o simplement entelada per unes 
circumstàncies atàviques, etc. Un vot contra la literatura de 
classe, tant si és de lluïment, esteticista, com si és demagògi-
ca, d’auxili als humiliats i prodigada des de l’altra banda de 
la barrera.

Com us deu haver [dit] en Sarrate, en Josep Batlló publicarà 
amb molt de gust la vostra antologia. Ja coneixia la vostra 
obra i li vaig donar una Fàbrica. Espero les traduccions d’en 
Corredor. Caldria que us les miréssiu bé i que em permetés-
siu que ho faci també jo. Necessitaria els originals per a la 
confrontació. (Miro la vostra lletra i m’adono que ja compteu 
amb tot això.) Com més aviat ho tindré més aviat intentaré el 
pròleg i engegarem l’edició.

No cal pas que us digui com desitjo que la vostra salut us 
causi les mínimes mortificacions. Veig que no heu deixat de 
treballar a la fàbrica, i que escriviu. És la terapèutica millor. 
I això és el que volem tots els que us estimem de debò —que 
no som pas pocs—, sa o malalt. 

Espero els vostres papers i us envio una abraçada ben estreta 
de germà gran,

Joan Oliver
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